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¿Fins a quin punt
el que som és fruit
de la imitació?
¿Fins a quin punt
hi ha, en cadascun
de nosaltres, quel-
com substancial,

propi, que podem anomenar perso-
nalitat, individu o jo? Aquesta és
l’empresa que aborda Ferran Tou-
tain (Barcelona, 1956), escriptor,
traductor, professor i un dels impul-
sors, l’any 2005, del manifest de la
plataforma de Ciutadans –embrió
del partit polític–, en aquest llibre
reflexiu i singular, en el qual hi caben
sense grinyol l’assaig filosòfic,
l’apunt autobiogràfic i un bon grapat
d’opinions contundents que, hi esti-
guem d’acord o no, són intel·lectual-
ment d’allò més estimulants.

Ja Arthur Schopenhauer ens ad-
vertia de la humiliació psicològica
de l’home: el jo –sigui el que sigui tal
concepte– no mana a casa seva, i el

De la condició
imitativa de l’home

darrer llibre del neuròleg David Ea-
gleman, Incognito, també apunta en
la direcció que el cervell és una me-
na d’entitat autònoma que fa la seva
via mentre nosaltres l’observem
–impertèrrits–. Toutain enceta una
llauna distòpica en què l’home actu-
al no és més que “una esponja que
absorbeix tots els fluids que genera
la societat”, que habita un món que
multiplica fins a l’infinit els miralls
en què un es pot mirar per decidir
quina cara posar-se. Això, argumen-
ta posteriorment Toutain, és el que
ha engendrat aquesta abundància
de gent “poc considerada”, l’epítet
que Stendhal fa servir com a sinò-
nim d’estúpid: el que abraça les ide-
es rebudes amb delectació i en bas-
teix tota una vida i tot un pensa-
ment; el que, quan s’hauria de plan-
tejar les coses, només fa “muu”, com
la vaca, i acota el cap.

Aquesta homogeneïtzació ha fet
que la gent que vol elititzar-se tin-

“Des d’un punt de vis-
ta formal, cadascun
dels llibres [de Car-

les Riba] és fortament idiosin-
cràsic –recordava Jordi Cor-
nudella amb motiu del tercer
simposi Carles Riba, celebrat
a Barcelona a finals del 2009,
coincidint amb el cinquantè
aniversari de la seva mort–.
L’estrofisme de les Estances
no té res a veure amb els dís-
tics de les Elegies, les tankes de
la primera i la tercera secció de
Del joc i del foc no tenen res a
veure amb els sonets de Tres
suites o Salvatge cor”. A con-
tinuació, Cornudella especifi-
cava que, més enllà de la tria
mètrica, “la trajectòria poèti-
ca de Riba és, no ja congruent
fins a l’extrem, sinó també au-
toreferent”. El present volum
aplega dos poemaris de Riba
–en realitat, tres– força allu-
nyats en el temps: el primer re-
cull les Estances escrites entre
1913 i 1919 i les que arrenquen
l’any 1920 i arriben fins al
1928. “Potser només ets l’om-
bra rient i fugitiva / d’un desig
obstinat a habitar dins la
ment, / i t’he cenyit entorn
amb carn de pensament / i
amb sang de mes batalles t’he
fet encesa i viva”, comença la
setena estança del primer lli-
bre. Més d’un quart de segle
després, Riba publicaria Del
joc i del foc. L’última de les tres
seccions són les conegudíssi-
mes tankes del retorn: “De
nou la casa, / i en la vetlla con-
corde / dels cors, el nucli / dolç
i pur i el silenci / del món on fó-
rem nàufrags”.✒
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De l’ombra
rient al silenci

gui dues opcions: o bé opti pel con-
sum d’un producte car i suposada-
ment artístic, com seria la cuina de
disseny ferranadrianesca o les visi-
tes a les exposicions “que no et pots
perdre”, o s’entregui a causes
d’ideologia falsament neutra, com
és el cas de l’ecologisme (tan neu-
tre que es pot ensenyar a les esco-
les) o les ONG (desemmascarades
per l’antropòleg Gustau Nerín a
Blanc ric busca negre pobre, publi-
cat a La Campana l’any 2010). I
aquí arribem a allò que Toutain
considera el mal més gran de la hu-
manitat: les ideologies, que, per ell,
“són l’amenaça més gran que pot
conèixer l’home lliure”. Aquí hem
de fer una parada i alenar. Sí,
d’acord, s’han comès moltes barba-
ritats en nom de les ideologies... i
en nom de les religions, i dels
equips de futbol, i del no-res, per-
què sí. I és que no és el mateix
L’ocàs dels ídols de Nietzsche que
El crepúsculo de las ideologías de
Gonzalo Fernández de la Mora;
perquè les ideologies són impres-
cindibles per a qualsevol tipus de
dinàmica associativa que preten-
gui canviar el món, i el món, de tant
en tant, s’ha de canviar. I diguin el
que diguin Ferran Toutain i José
Ortega y Gasset, no totes les ideo-
logies són iguals, ni tampoc tots els
nacionalismes (l’altra bèstia negra
de Toutain). Hi ha quelcom que
sempre els diferencia: els morts
que han provocat, i en això, al nos-
tre país, el nacionalisme espanyol
guanya per golejada.

La reivindicació de l’elitisme que
fa Ferran Toutain ve llastada pel
mateix llautó que sempre se li veu
a Ortega: qui parla d’elit ho fa per-
què s’hi sent inclòs o perquè vol que
se l’hi inclogui, perquè té una sensi-
bilitat artística, com Toutain (“l’art
és un dels pocs instruments que té
l’home per abandonar provisional-
ment el vici existencial de la imita-
ció”), o perquè n’ha fet oposicions,
en el cas d’Ortega, i les ha guanya-
des. Perquè l’elitisme, en el fons, no
és sinó –també– una ideologia amb
les cartes marcades, on uns pocs ju-
gadors dirimeixen al pòquer qui se-
rà un exemple per a aquelles masses
que es miren extasiats. O que fingei-
xen que es miren.✒
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La biografia del pare Bonaventu-
ra Ubach (1879-1960), feta per

Romuald Maria Díaz i Carbonell, és
la d’una personalitat vigorosa, in-
confusible, forjada durant els seus
seixanta anys de vida monàstica. Dí-
az i Carbonell explica la seva vida
plena d’aventures, la feina com a
creador del Museu Bíblic de Mont-
serrat i la gran obra de traductor al
català de la Bíblia, que l’han conver-
tit aquests últims anys en un perso-
natge popular.

Dom Bonaven-
tura Ubach
R. DÍAZ I CARBONELL
PAM
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Monjo de Montserrat, historia-
dor i responsable d’una nodri-

da bibliografia, Hilari Raguer (Ma-
drid, 1928) dedica un text breu i in-
tens a les relacions entre l’Església
i l’independentisme català: “Per als
sectors més reaccionaris de l’Esglé-
sia catòlica espanyola, el nacionalis-
me espanyol unitarista, centralista i
homogeneïtzador és un element in-
dispensable”. La seva postura ja es fa
explícita des del títol: Ser indepen-
dentista no és cap pecat.

Ser indepen-
dentista...
HILARI RAGUER
Claret
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Últim exemple de les meravelles
que es poden fer en el camp

dels llibres pop-up adreçats a nenes
i nens. La sèrie Hi havia una vegada
un vestit... se centra en les princeses.
Arrenca a partir de l’Eva, una nena
que té un secret i que, a partir de la
trobada amb una nova veïna, Ga-
rance Ditsmàgics, es veu obligada a
obrir les portes dels seus armaris i
mostrar-li la col·lecció de vestits,
que permeten que els lectors facin
un viatge per diverses cultures.

Princeses
A.C. LÉVÊQUE I
JULIE CAMEL
La Galera
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